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Háttvirt samgöngunefnd Aiþingis.

Umsögn varðarefni 3. mgr. 15. gr. frumvarps tii iaga um landsíénið .is 
og önnur íslensk höfuðién, þskj. 1249.

18. maí 2011.

'?2S. MaX
Að gefnu tiiefni leyfir undirrituð sér að senda nefndinni ábendingu um nauðsyn þess að kveða 
skýrt á um heimiid Póst-og fjarskiptastofnunar tii að umskrá lén. Dæmi: 3. mgr. 15. gr. 2
málsliður gæti hljóðað svo: "Þar á meðai getur.........eða er i andstöðu við ákvæði íaga eöa
fullnaðarúrskurð stjórnvaids."

Ástæða ábendingarinnar er reynsla af brotaiöm i núverandi kerfi varðandi umskráningu iéns.

í mars 2010 ætlaði undirrituð að opna heimasíðu fyrir lögmannsstofu mfna Lögsátt ehf. en þá 
kom í Ijós að lénið iogsattis og iögsátt.is var upptekið. Skráður rétthafi þessværi Karl 
Jónsson hdl. Við nánari eftirgrennsian þá hafði Kari ekki hafið notkun lénsins. í fyrstu virtist að 
við gætum samið um að hann eftiríéti Lögsátt ehf. iénið enda boðin endurgreiðsia á þeim 
kostnaði sem hann hafði haft af stofnun lénsins. Svo reyndist ekki og í ágúst 2010 
kærði Lögsátt ehf. tii Neytendastofu, á grundvelli 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu, óheimila notkun og skráningu lénsins iogsatt.is, skráðu 
vörumerki Lögsátt ehf. Krafist var að Karli Jónssyni hdl. yrði gert að afskrá sig sem 
rétthafa lénsins iogsatt.is.

Með ákvörðun Neytendastofu, dags, 8. október 2010, nr, 49/2010 varKarli Jónssyni hdl. 
bönnuð notkun iénsins logsattis og honum gert að afskrá lénið hjá ISNIC, Internet á íslandi, 
innan fjögurra vikna. Karl Jónsson hdl. kærði ákvörðun Neytendastofu til Áfrýjunarnefndar 
Neytendamáia, mál nr. 18/2010. Með úrskurði kærunefndarinnar nr. 6/2011, uppkveðnum 24. 
mars 2011, var Karli Jónssyni, enn á ný bönnuð notkun lénanna logsatt.is og iögsáttis. 
Kæranda, Karli, var gert að afskrá lénið hjá ISNÍC, Internet á íslandi innan fjögurra vikna. Afrit 
af greindum úrskurðum er hægt að senda tii samgöngunefndar ef þess er óskað.

Undirrituð hélt að með þessa tvo úrskurði í höndum væri björninn unninn en svo reyndist 
ekki. Að liðnum tilgreindum fresti kom f Ijós að Karl Jónsson hafði ekki afskráð sig sem 
rétthafa. í kjölfarið fór undirrituð þess á leit við ISNiC að læsa iéninu fyrir skráðum rétthafa og 
sfðan, t.d. að 10 dögum iiðnum skrá Lögsátt ehf. sem rétthafa iénsins logsatt.is og 
lögsátt.is. ISNIC læsti lénunum fyrir skráðum rétthafa, en hefur ekki enn treyst sér tií að 
umskrá Lögsátt ehf. sem rétthafa iénanna. Ber fyrir sig að engar skýrar verklagsreglur eru til 
um hvernig skuli staðið að málinu [ tilviki sem þessu, þó svo að endanleg úrlausn stjórnvalds 
liggi fyrir.

Leitað hefur verið ráðgjafar hjá Neytendastofu um iausn máisins, en þaðan hafa komið þau 
svör að ekki séu veittar leiðbeiningar eða tekin afstaða til hvort skrá eigi Lögsátt ehf. sem 
rétthafa iénanna á grundveiii úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar. Úrskurðurinn snúi að því 
að Karli sé bönnuð notkun iénanna og gert að afskrá þau hjá ISNíC en ekki að því að skrá 
eigi Lögsátt ehf. sem rétthafa þeirra í hans stað. Neytendastofa hafnar því að veita 
leiðbeiningar um hvort eða með hvaða hætti Lögsátt ehf. skuli skráður rétthafi 
iénanna. Þannig er staða málsins í dag.

Þegar ég í dag frétti af þvf að frv. til laga um landslénið.is væri til meðferðar hjá Alþingi 
og háttvirt samgöngunefnd hafi óskað eftir umsögnum um frumvarpið tafdi ég rétt, í Ijósi 
framangreindrar reynsiu, að benda á þörf á skýrum ákvæðum f iögin um heimildir 
stofnunarinnar varðandi umskráningu léns tii nýs rétthafa, þegar fyrir liggur fulinaðar 

iurður stjórnvalds um bann við notkun léns og afskráningu rétthafa.
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ÚRSKURÐUR  
Á F RÝ J UN AR NE F ND AR  N E YT EN DA MÁLA

MÁL NR. 18/2010

Kæra Karls Jónssonar á ákvörðun Neytendastofu nr. 49/2010.

1. Þann 24. mars 2011 er tekið fyrir mál áfrýjunamefndar neytendamála nr. 18/2010: Kæra Karls 
Jónssonar á ákvörðun Neytendastofu nr. 49/2010 frá 8. október 2010. í málinu úrskurða Eiríkur 
Jónsson, Egill Heiðar Gíslason og Eyvindur G. Gunnarsson.

2. Með kæru, sem barst áfrýjunamefnd neytendamála þann 9. desember 2010, hefur kærandi kært
ákvörðun Neytendastofu nr. 49/2010 frá 8. október 2010, um að kærandi hafi með skráningu og
notkun iénsins logsatt.is brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum 
og markaðssetningu nr. 57/2005. Með ákvörðuninni bannaði Neytendastofa kæranda notkun 
lénsins, með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005. Skyldi bannið taka gildi ijórum vikum frá 
dagsetningu ákvörðunarinnar og kærandi innan þess tíma afskrá lénið hjá ISNIC. Kærandi krefst 
þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.

3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, 
sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

MÁLAVEXTIR

4. Með bréfí til Neytendastofu, dags. 5, ágúst 2010, kvartaði Lögsátt ehf. yfir notkun og skráningu
kæranda á léninu logsatt.is. í bréfinu kemur fram að lögfræðistofan Lögsátt ehf. hafi verið stofnuð
þann 3. febrúar 1997, með skráningu í fyrirtækjaskrá Þjóðskrár. Hinn 1. mars 2010 hafi staðið til
að láta gera heimasíðu fyrir lögfræðistofuna, Við skráningu hjá ISNIC hafí komið í ljös að lénið 
væri þegar skráð eign kæranda. Hann hafí skráð lénið þann 11, desember 2008, ekki tekið það í 
notkun en engu að síður greitt árgjald þess árið 2010. Eigandi Lögsáttar ehf. hafi strax haft 
samband við kæranda, sem er lögmaður, og óskað eftir því að fá lénið afhent, þar sem kæranda 
væri óheimilt að nota nafnið „lögsátt“ því það gæfi villandi upplýsíngar um eignarrétt og ábyrgð 
atvinnurekanda, og skapaði hættu á að villst væri á notkun kæranda á léninu og rekstri Lögsáttar 
ehf. í fyrsta símtali hafí kærandi boðist til að koma til fundar um málið og sagt að hann myndi 
hafa samband er hann kæmi að utan nókkru síðar. Þrátt fyrir ítrekuð símtöl og ákvarðanir um 
heimsóknir kæranda hafi ekkert orðið úr framkvæmdum né efhdum um afskráningu á léninu. 
Síðasta tilraun, með rafþósti hinn 14. júlí 2010, hafí ekki enn borið árangur.

5. í bréfinu er síðan tekið fram að Lögsált ehf. hafi verið í fullum rekstri frá í febrúar 1997 og 
auglýst þjónustu þess lögmanns sem á félagið, en ekki athugað þörf þess að skrá Lögsátt sem 
vörumerki. Sótt hafi verið um skráningu á Lögsátt sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu þann 9. 
mars 2010. Formleg skráning hafi tekið gildi þann 6. apríl 2010. Þess beri að geta að



Úrskurður nr. 6/2011

Einkaleyfastofunnar. Ekki er heldur nauðsynlegt að taka afstöðu til deilna aðila og Neytendastofu 
um það hvort kærandi hafi verið í góðri trú, enda gerir 2. málsl. 15. gr. a ekki kröfu um 
grandsemi. Með broti gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005 er um leið brotið gegn 5. gr. sömu laga, eins 
og lögin eru uppbyggð.

32. Samkvæmt öllu, framansögðu ber að staðfesta hina efnislegu niðurstöðu Neytendastofu. Hinni 
kærðu ákvörðun er hins vegar áfátt að því leyti að hún nefnir eingöngu lénið logsatt.is, en ekki 
lénið íögsátt.is, sem kærandi skráði sama dag. Sömu sjónarmið eiga við um bæði lénin, enda er 
þar í reynd um sama auðkennið að ræða, með og án séríslenskra stafa, í Ijósi þessa, heimilda 
áfrýjunamefndar neytendamála sem æðra setta stjómvalds og þess að tjáning kæranda á 
áfrýjunarstigi hefur snert bæði lénin, verður hér lýst yfir banni og fyrirmælum vegna beggja léna. 
Hinni kærðu ákvörðun er jafnframt áfátt að því leyti að þar er því m.a. lýst yfír í ákvörðunarorði 
að kærandi hafí brotið gegn áðurnefndum ákvæðum með „notkun“ lénsins logsatt.is. Ekkert liggur 
hins vegar fyrir um að slík notkun hafi enn sem komið er átt sér stað, þó Ijóst sé að hún myndi 
brjóta gegn ákvæðunum og framangreind niðurstaða standi til þess að banna skuli kæranda slíka 
notkun og gera honum að afskrá lénin. í Ijósi framangreindra atriða verður banninu og 
fyrirmælunum sérstaklega lýst í úrskurðarorðum hér að neðan, en hvoru tveggja byggir á 2. mgr. 
21. gr. b laga nr. 57/2005. í þeim efnum verður lagður til grundvallar samskonar frestur og í hinni 
kærðu ákvörðun.

ÚRSKURÐARORÐ:

Kæranda, Karli Jónssyni, er bönnuð notkun lénanna logsatt.is og logsátt.is. Bannið tekur gildi 
fjórum vikum eftir dagsetningu úrskurðar þessa. Skal kærandi á þeim tíma afskrá lénið hjá ISNIC, 
Intemet á Islandi.
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Ákvörðun nr. 49/2010

Skráníng Karls Jónssonar á léninu iogsatt.is 

L
Erindið

Neytendastofu barst erindi lögfræðistofunnar Lögsáttar ehf. með bréfi, dags. 5. ágúst 2010, þar 
sem kvartað er yfír skráningu Karls Jónssonar á léninu logsatt.is. Að mati kvartanda hefur Karl 
með skráningunni brotið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskíptaháttum og 
markaðssetningu. Kröfur Lögsáttar eru að Karli verði bönnuð notkun lénsins og gert skylt að 
afskrá það.

í erindinu segir að lögfræðistofan Lögsátt ehf. hafí verið stofnuð, 3, febrúar 1997, með skráningu 
í fyrirtækjaskrá Þjóðskrár. Hinn 1. mars 2010, hafí kvartandi ætlað að láta gera heimasíðu fyrir 
lögfræðistofuna. Við skráningu lénsins logsattJs hjá Isnic hafí komið í ljós að lénið hafði verið 
skráð eign Karls Jónssonar, Kvartandi hafí þá haft samband við Karl og óskað þess að fá lénið 
afhent þar sem honum væri óheimiit að nota nafnið lögsátt þar sem það gæfí villandi upplýsingar 
um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda auk hættu á að villst væri á notkun hans á léninu og 
rekstri lögfræðistofunnar Lögsáttar. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir kvartanda um að lénið yrði afskráð 
hafí Karl ekki orðið við því.

Lögsátt hafí frá því í byrjun árs 1997 verið í fulíum rekstri, Atvinnurekstur Lögsáttar hafí verið 
kynntur með auglýsingum í prentmiðlum og sé fyrirtækið skráð á heimasíðu Lögmannafélagsins. 
Það hefði því veríð mjög auðvelt fyrir þann sem hugðist árið 2008 hefja not á nafninu lögsátt að 
sannreyna 10 ára not nafnsins í atvinnustarfsemi undir fírmanafninu Lögsátt ehf.



IV.
Ákvörðunarorð:

„Karl Jönsson, Háabergi 3, Hafnarfirði, hefur með skráningu og notkun lénsins Iogsatt.is, 
brotið gegn ákvaeðum 5. gr. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu, nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, 
nr. 57/2005 er Karli Jönssyni bönnuð notkun lénsins logsatt.is. Bannið tekur gildi fjórum 
vikum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar. Skal Karl Jónsson á þeim tíma afskrá lénið 
hjá ISNIC, Internet á íslandi.“

Neytendastofa, 8. október2010

Tryggvi Axelsson 
forstjöri
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